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OBJEKTI: SISTEMIM ASFALTIM LAGJIA "KOCAJ"

Ky objekt perfshin rruget e lagjies Kocaj me ndertesa kretjtesisht private te cilat jane

ndertuar para viteve 90.

Rehabilitimi i kesaj rruge do te risjellin nje impakt pozitiv per banoret dhe pamjen

vizuale. Hapsirat publike i trajtojme ne formen e lulishteve dhe hapsira rekreative per

femijet.

Nderhyrja ne infrastructure me elementet kryesor si sistemi dhe asfaltimi i rrugeve,

trotuarve, kanalizimi i rrjetit te drenazhimeve te ujerave te bardha, mbjellja e pemeve,

vendosja e koshave te mbeturinave, dhe vendosja e ndicueseve rrugor eshte nje

domosdoshemri per komunitetin e kesaj zone ku me keto nderhyrje do ti sjell nje tjeter

strukture kesaj lagjie.

Ne zonen e banesave individuale pervec mungesave te theksuara ne infrastructure nuk

ka hapsira shplodhese ku banoret te kalojne kohen e lire,dhe nderhyjme me ndertimin e nje

ambienti shplodhes ku parashikohet dhe nje ambjent I gjelberuar per femijet e moshave te

vogla dhe te medha.

Me mbarimin e pjeses se pare te punes del e domosdoshme dhe perfundimi i pjeses se

mbetur te kesaj rruge.

Per projektimin e kesaj rruge eshte pasur parasysh dhe gjendja faktike e rruges si dhe

planimetria ne terren qe ka dale pas rilevimit ne objekt.

Gjate projektimit te rruges eshte pasur parasysh qe rruga te jete me dy vija kalimi

sipas standarteve ne fuqi dhe sa e lejon vendi si dhe duke pasur dhe parasysh dhe dendesine e

trafikut dhe gjeresia baze eshte marre 5 ml.

Eshte pasur parasysh gjate punes sone qe te ruajme shtresat egzistuese te rruges pasi

ato kane qene me bazament dhe kane nje periudhe prej 40 vjetesh qe punohet si rruge.

Germimet jane parashikuar vetem ne vende te caktuara ku jane mbushje artificial ose ne disa

vende ku shtresat jane te demtuara.

Rruga eshte parashikuar me dy shtresa 20 cm me zhavor lumi te cilat ngjeshen me

makinerite perkatese. Mbi keto dy shtresa eshte vene nje shtrese stabilizanti 10 cm e



perpunuar me sperkatje bitumi.

Mbi shtresen e stabilizantit vendoset nje shtrese 6 cm binderi dhe pastaj nje shtrese

asfaltobetoni 4 cm.

Rruga per shkak te vendit te ngushte eshte parashikuar me trotuar ne nje krah te

rruges me gjeresi 1 ml per kalimin e kembesoreve dhe eshte vene trotuari ne krahun nga

ndodhen banesat.

Ne disa pjese eshte vendosur mure mbajtes nga krahu u banesave pasi ndodhen ne nje

kuote nen 1 m nga rruga dhe keshtu ai sherben per mbajtjen e trupit te rruges dhe mbrojtjen e

objekteve te banimit.

Ne projektin e rruges eshte parashikuar dhe rrjeti i kanalizimit te ujrave te bardha te

cilat per aresye te terrenit dhe kushteve aktuale do te shkarkohet ne perroin qe ndodhet aty

afer si dhe tek kanali i ujrave te zeza. Ne projekt jane parashikuar dhe rrjeti i ndricimit se

bashku me ndricuesit.
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